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RESUMO 

A importância da rigidez de um chassis está diretamente relacionada a capacidade do 

veículo de conseguir suportar os diversos esforços, sejam eles estáticos (oriundos de 

componentes fixados a estrutura) ou dinâmicos (resultado das perturbações decorrentes do 

trajeto percorrido). Além disso, a rigidez influencia a performance do veículo, visto que um 

veículo mais rígido, e dentro das condições estabelecidas em projeto, tem um comportamento 

mais previsível e confiável. 

O presente trabalho apresenta a análise computacional e experimental da rigidez 

torcional de um chassis de Formula SAE fabricado no ano de 2016, e também a análise 

computacional dos modos de vibração. Serão abordadas as principais características que 

influenciam a rigidez torcional de uma estrutura. Além disso, possíveis fontes de erro são 

discutidas,  para que novas propostas de fabricação e modelagem sejam adotadas no futuro, 

visando reduzir as discrepâncias encontradas  nos resultados. 

Ao final do trabalho, a partir da teoria de melhora da rigidez construída, diferentes 

modelos de chassis são propostos e analisados. Seus resultados são comparados com o modelo 

atual, para que seja proposto um novo modelo de chassis para o desenvolvimento da equipe. 

 

 

Palavras-chave: Rigidez torcional, Formula SAE, Chassis. 
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ABSTRACT 

The importance of the chassis torsional stiffness is directly related to the vehicle 

capacity of support different forces, static (coming from components fixed on the structure) or 

dynamic (result of the disturbances that come from the path). Also, the stiffness influences the 

vehicle performance, since a stiffer car, within project established conditions, has a more 

predictable and reliable behavior. 

This work presents the computational and experimental analysis of the torsional 

stiffness as well as the computational analysis of the vibration modes of a 2016 Formula SAE 

chassis. The principal characteristics that influence the torsional stiffness will be addressed, as 

well as the method which the computational and experimental analysis was performed. Also, 

possible error sources are discussed in order to propose new fabrication and modeling methods 

in the future to reduce the  uncertainties obtained on the results. 

At the end of the work, applying the theory to obtain better stiffness results, different 

chassis models are proposed and analyzed. The results are compared with the actual model, so 

a new chassis model can be proposed for the team development. 

 

 

 

 

 

Keywords: Torsional Stiffness, Formula SAE, Chassis 
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1 INTRODUÇÃO 

Fórmula SAE é uma competição estudantil organizada pela SAE (Society of 

Automotive Engineers) onde estudantes do ensino superior de diversas universidades projetam, 

analisam, fabricam e testam um modelo de veículo do tipo Formula ( tipo de veículo 

caracterizado, principalmente, por suas rodas expostas). Uma vez por ano os estudantes das 

diversas equipes viajam até Piracicaba - SP para disputar entre si durante quatro dias em uma 

competição durante apresentando todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. 

 O conceito por trás da competição é de que uma companhia de manufatura contratou 

uma equipe de design estudantil para fabricar um veículo de corrida. Os estudantes são 

responsáveis por projetar, construir e testar o protótipo com base em uma série de regras que 

tem como objetivo fundamental garantir a segurança em pista e incentivar a solução dos 

problemas por meio da aplicação de engenharia. 

 

Figura 1-1: Veículo de Formula SAE 

 

 

 

  A avaliação durante a competição pode ser dividida da seguinte forma: 
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1.1  PROVAS ESTÁTICAS 

1.1.1      Design  

  

O objetivo dessa prova é avaliar a engenharia que foi aplicada nas diferentes áreas do 

veículo. Durante essa prova, os membros responsáveis por cada área apresentam seus projetos 

para juízes que geralmente são profissionais da área automobilística. A equipe que conseguir 

apresentar de maneira mais satisfatória a aplicação dos conceitos de engenharia, assim como 

exibir melhor argumentação mediante eventuais contestações dos juízes pontua mais nesse 

evento. As 3 equipes com maior pontuação reapresentarão seus projetos em um auditório na 

frente de diversos profissionais da área e disputarão pela oportunidade de obter a pontuação 

máxima dessa prova. 

 

Figura 1-2: Equipe Buffalo durante prova de design 

 

1.1.2 Custos 

 

Durante essa prova, são avaliados os processos e materiais empregados durante a 

fabricação do veículo. É considerado que uma boa gestão, escolha de materiais e melhores 

processos de fabricação são uma parte importante da engenharia aplicada e devem ser levadas 
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em conta durante o projeto do veículo. Um relatório detalhado de todos os componentes do 

veículo assim como todos os métodos de fabricação é exigido e deve ser igualmente apresentado 

e defendido durante essa prova. Equipes que conseguem se destacar em seus processos de 

fabricação e escolha de materiais obtém as melhores pontuações nessa prova.  

 

1.1.3     Apresentação 

 

O objetivo desse evento é avaliar a capacidade da equipe em desenvolver e apresentar 

uma apresentação de negócios voltada para potenciais clientes, decididos em investir no projeto 

ou comprar o produto, no caso o veículo de Formula SAE. É necessário levar em consideração 

o potencial do mercado consumidor local, variação de preços, vantagens da compra do produto 

entre outros durante essa apresentação. 

 

1.2 PROVAS DINÂMICAS 

1.2.1 Aceleração  

 

Essa prova tem como meta avaliar a aceleração do veículo em uma linha reta, de 

aproximadamente 75m. Cada veículo tem direito a quatro tentativas, duas tentativas por piloto. 

Os tempos de cada veículo são medidos individualmente e o melhor tempo dentre as equipes 

ganha o evento.  

 

1.2.2 Skidpad 

 

Tem como objetivo avaliar a capacidade e estabilidade do protótipo em curvas. Cada 

veículo percorre um circuito formado de dois círculos concêntricos em um formato de oito. As 

equipes tem direito a quatro tentativas, duas por piloto e, assim como na prova de aceleração, 

o melhor tempo entre todas as equipes ganha o evento. 
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1.2.3 Autocross 

 

Nesse evento é avaliada a dirigibilidade e a performance do veículo em um percurso 

mais logo, de aproximadamente 800m, determinado no dia do evento. Antes da prova, os pilotos 

tem direito a percorrer o percurso, a pé, para identificar pontos críticos e avaliar a melhor 

estratégia a ser seguida durante a prova. O percurso é delimitado por cones onde eventuais 

contatos ou trajetos feitos de maneira incorreta são devidamente penalizados. O menor tempo 

dentre todas equipes ganha a competição. 

      

 

1.2.4 Enduro 

   

      Atualmente, é o evento com maior pontuação de toda a competição. Avalia a 

performance do veículo, sua resistência e confiabilidade. O evento consiste de múltiplas voltas 

em um circuito semelhante ao do autocross, com um comprimento total de aproximadamente 

22km. 

 

1.2.5 Eficiência 

 

Realizado em conjunto com o enduro. Avalia o gasto de combustível durante o enduro, 

de maneira a avaliar qual equipe apresenta melhor rendimento por km rodado. 

 

1.3  A EQUIPE BUFFALO 

 

A Universidade Federal Fluminense possui atualmente duas equipes de competição 

voltadas para a Formula SAE: A equipe Buffalo e a Faraday. Apesar da parte estrutural das 

equipes ser parecida, enquanto a equipe Buffalo compete na categoria de combustão, a Faraday 

é uma equipe voltada para o desenvolvimento de um carro elétrico.  
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A equipe Buffalo participa da competição desde 2007 e teve uma grande evolução ao 

longo dos anos, principalmente na área estrutural do protótipo. A equipe busca, nos últimos 

anos, validar os estudos desenvolvidos em softwares através de testes em bancada com corpos 

de prova e uso de sensores. 

 

 

Figura 1-3: Equipe Buffalo na competição de 2018 

 

1.4 OBJETIVOS  

Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal avaliar o chassis construído no 

ano de 2016 pela Equipe Buffalo de Formula SAE. O principal ponto de avaliação é a rigidez 

torcional do veículo, que é um parâmetro que possui grande influência no desempenho do 

veículo. Ao longo do trabalho serão analisadas as decisões tomadas ao longo do projeto, sua 

influência na rigidez e no desempenho do veículo. A rigidez torcional é então calculada 

teoricamente por meio de software de análise de elementos finitos. Além disso, são também 

calculados alguns modos de vibração de interesse para otimizar a performance do protótipo. 

A avaliação experimental da rigidez torcional será então realizada por meio de uma 

bancada de testes, visando a comparação entre rigidez torcional experimental e numérica.  

Ao fim do trabalho, serão propostas e avaliadas diferentes alterações no chassi visando 

a melhora da performance do veículo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 O CHASSIS 

O termo chassis é utilizado para definir a estrutura principal de um veículo, cuja 

principais funções incluem (PUHN, 1976):  

• Suportar os componentes do carro tais como: motor, suspensão, bateria, 

transmissão, etc... 

• Proteger o piloto no caso de uma colisão 

• Ser o ponto de suporte para asas, assoalhos e demais carenagens sujeitas a 

esforços aerodinâmicos. 

• Ser suficientemente resistente para suportar os esforços da suspensão e direção 

durante aceleração, frenagem e curva. 

 

2.2 DEFINIÇÕES BÁSICAS 

A estrutura do chassis pode ser dividida em diversas subestruturas, cuja definição e 

nomenclatura são definidas no regulamento da competição conforme apresentado abaixo 

(INTERNATIONAL, 2016): 

Main Hoop : Estrutura tubular localizada acima do torso do piloto. 

Front Hoop: Estrutura tubular localizada acima das pernas do piloto, na região 

próxima ao volante. 

Roll Hoop: Se refere tanto ao Main Hoop quanto ao Front Hoop. 

Roll Hoop bracing: Estrutura que suporta o Roll Hoop. 

Região de side impact: Área localizada na lateral do veículo que se extende do piso 

do carro até uma altura de 350mm do chão e do Front hoop até o Main hoop. 

Front bulkhead: Estrutura que protege o pé do piloto. 
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Front bulkhead support: Estrutura que suporta o front bulkhead 

Shoulder Harness: Estrutura acima dos ombros para fixação dos cintos. 

Perfis não estruturais: Elementos não contidos nas definições acima. Não há 

obrigatoriedade da existência desses elementos na estrutura. 

 

 

Figura 2-1: Representação das subestruturas do chassis (WATERMAN, 2011) 

 

2.2.1 Tipos de chassi 

 

Na competição de Formula SAE, são três os tipos de chassis comumente escolhidos 

pelas equipes para fabricação: space-frame, monocoque e hibrido (PUHN, 1976). 

 

2.2.1.1 Space-frame 

 

O space-frame, trata-se de uma estrutura tridimensional formada por tubos. É 

atualmente a escolha mais popular entre as equipes de Formula SAE no Brasil pelo seu baixo 

custo, facilidade de fabricação e pelo fato de poderem ser modificados e reparados com 

facilidade. Entretanto, esse tipo de chassi não possui uma rigidez torcional tão grande quando 

comparado aos demais tipos de chassi. 



8 

 

 

Figura 2-2: Chassis do tipo space-frame (RILEY e GEORGE, 2002) 

 

2.2.1.2 Monocoque 

 

Trata-se de uma estrutura utilizada em competições de alta performance, tais como 

Formula 1, formada de placas e cascas, projetadas de maneira a formar uma estrutura fechada. 

Atualmente, o material utilizado para a fabricação do monocoque é a fibra de carbono, que 

permite uma construção de chassi mais leve, rígido e portanto mais seguro. Entretanto, a 

fabricação do monocoque demanda um alto custo e experiência, o que inviabiliza o uso desse 

tipo de chassis para a maioria das equipes de Formula SAE.  
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Figura 2-3:Chassis do tipo monocoque  

 

2.2.1.3 Híbrido 

 

Esse tipo de chassi é uma mistura do monocoque com o space-frame. Nessa estrutura, 

alguns dos componentes do frame são substituídos ou complementados pelas placas de 

compósitos características do monocoque. É capaz de manter a versatilidade do chassis tubular 

ao mesmo tempo em que permite o aumento da rigidez torcional, característico do monocoque. 
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Figura 2-4: Chassis do tipo híbrido 

 

Devido ao custo de fabricação. dos materiais e pela facilidade de se adaptar e 

retrabalhar um chassis soldado, o chassis do tipo space-frame é utilizado pela equipe Buffalo 

atualmente. A equipe vem conseguindo bons resultados com esse modelo, principalmente na 

relação rigidez torcional/massa. 
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2.3 DINÂMICA VEICULAR 

 

A fim de entender melhor o comportamento do veículo e a influência da rigidez 

torcional em sua performance, é necessário a apresentação de alguns conceitos básicos de 

dinâmica veicular. 

 

2.3.1 Sistema de coordenadas 

 

Para melhor entendimento, foi adotado um sistema único de coordenadas para 

descrever o comportamento de um veículo. Esse sistema de coordenadas define as principais 

características que o carro pode adotar durante uma corrida. 

 

Figura 2-5:Sistema de coordenadas adotado pela SAE (GILLESPIE, 1992) 

 

Esse sistema define os movimentos de roll, pitch e yaw, que são os movimentos de 

rotação do veículo em torno de seus três eixos x, y e z respectivamente. 
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2.3.2 O pneu 

 

Em carros modernos todos os esforços que são aplicados ao veículo, com exceção das 

forças aerodinâmicas, são geradas na área de contato entre pneu e solo. Por esse motivo, para 

compreender o comportamento do veículo, é essencial entender o funcionamento e condições 

de operação do pneu, como as forças e os momentos operam sobre ele. 

O pneu exerce essencialmente três funções básicas, são elas (GILLESPIE, 1992): 

• Suportar a carga vertical. 

• Desenvolver forças longitudinais (eixo x) durante aceleração e frenagem. 

• Desenvolver forças laterais (eixo y) durante as curvas. 

 

 

2.3.2.1 Coeficiente de atrito 

 

A razão entre a força capaz de ser produzida e carga vertical aplicada é chamada de 

coeficiente de atrito do pneu, e sua relação está apresentada na Eq. ( 2-1) (SMITH, 1978): 

𝑇𝑓 = 𝐶𝑓 𝑥 𝑉𝑓 

 

( 2-1) 

onde: 

𝑇𝑓 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑖𝑑𝑎 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

𝑉𝑓 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 

 

Esse coeficiente é adimensional e é um indicativo da força máxima que pode ser 

desenvolvida por um pneu. Por exemplo, uma carga vertical de 500 Newtons pode fazer com 

que o pneu gere uma força lateral de 800 Newtons sob um coeficiente de atrito de 1.6. 

Naturalmente, esse coeficiente varia em função de alguns parâmetros tais como: velocidade na 

pista, condições de pista, temperatura  do pneu entre outros. 
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O aumento da carga vertical em um pneu leva a queda do coeficiente de atrito dadas 

as mesmas condições de operação nesse pneu, conforme mostrado no gráfico abaixo. 

 

 

Figura 2-6: Curva coeficiente de atrito x Força vertical (SMITH, 1978) 

 

2.3.2.2 Capacidade trativa 

 

A capacidade do pneu de transmitir uma força para a superfície é chamada de 

capacidade de tração. Apesar do coeficiente de atrito diminuir com o aumento da carga vertical, 

a capacidade de tração de um pneu aumenta com o aumento da carga vertical (SMITH, 1978).  
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Figura 2-7: Força desenvolvida x Força vertical (SMITH, 1978) 

 

Essa aparente contradição pode ser explicada pelo fato de que a queda de coeficiente 

de atrito ocorre lentamente enquanto o ganho em capacidade de tração com aumento de carga 

vertical é grande. 

Logo, o aumento da carga vertical em um pneu é responsável pelo aumento da força 

que esse pneu é capaz de transmitir para a superfície e consequentemente, é responsável pelo 

aumento do desempenho daquele pneu. Entretanto, durante a trajetória do veículo, a força 

vertical atuante nos pneus é alterada constantemente pelo fenômeno chamado de transferência 

de carga. 

 

2.3.3 Transferência de carga 

 

Um veículo, seja ele de passeio ou de alta performance, sofre diversos tipos de 

acelerações durante seu trajeto. Essas acelerações alteram a forma com que as forças são 

distribuídas nas quadro rodas do veículo. 

Durante o movimento de curva, por exemplo, o centro de gravidade está sujeito a uma 

força, a força centrípeta, que age sobre o seu centro de gravidade no sentido do centro da curva. 

Devido ao fato do centro de gravidade estar localizado acima do chão, carga é transferida do 
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pneu interno para o pneu externo. A massa total do sistema continua a mesma durante esse 

processo. O total de transferência de carga lateral pode ser calculado pela aplicação de um 

diagrama de corpo livre no carro (PUHN, 1976) 

 

Figura 2-8: Transferência de carga em um veículo (PUHN, 1976) 

𝑃 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝐽 =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝑂 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

𝐼 =  𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑝𝑛𝑒𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

ℎ = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝐶 = 𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟í𝑓𝑢𝑔𝑎 

𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 − 𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜 

 

A transferência total de carga lateral pode ser calculada pela fórmula apresentada 

abaixo (PUHN, 1976): 

TTC =
C 𝑥 h

𝑡
 

 

( 2-2) 

onde: 

TTC = Transferência total de carga 

C = Força centrífuga 
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h = Altura do centro de gravidade 

t = Entre − eixos do veículo 

 

Essa transferência representa o valor de carga acrescentada ao pneu externo e perdida 

pelo pneu interno durante a curva (MILLIKEN, 1995).  

Como foi apresentado anteriormente, os pneus são sensíveis a variação de carga 

vertical visto que esta influencia diretamente a capacidade trativa do pneu. O aumento da carga 

vertical aumenta a capacidade trativa. Entretanto, apesar da carga vertical total entre dois pneus 

submetidos a uma aceleração lateral continuar constante, o sistema não é capaz de gerar a 

mesma capacidade trativa durante a transferência de carga (SMITH, 1978). 

Esse fenômeno pode ser provado pela análise do gráfico da Figura 2-7. Supondo que 

cada pneu dianteiro esteja submetido a uma carga vertical de 400 Newtons, a máxima 

capacidade trativa do sistema pode ser encontrada aplicando a Eq. ( 2-1) abaixo, cujo valor de 

coeficiente de atrito é obtido no gráfico da Figura 2-6. 

𝐶𝑓 𝑥 𝑉𝑓 = 𝑇𝑓  

1.4 𝑥 400 𝑥 2 = 1120 𝑁 

Entretanto, se assumirmos uma transferência de carga de 80%, o que não é incomum 

para pneus dianteiros, então a carga vertical total no pneu dianteiro externo a curva será: 

400 + 400 𝑥 0,8 = 720 𝑁 

Enquanto a carga vertical no pneu interno é dada por: 

400 − 400 𝑥 0,8 = 80 𝑁 

A aplicação desses valores no gráfico da Figura 2-7 leva a conclusão de que o pneu 

externo possui uma capacidade trativa de aproximadamente 936 N, enquanto o pneu interno 

possui 120 N. A capacidade trativa total do sistema é então de 1056 N, um valor 

significativamente menor do que o valor encontrado anteriormente (sem a presença da 

transferência de carga) (SMITH, 1978). 

Por esse motivo, veículos de competição procuram, durante a fase de projeto do 

veículo, entender como a transferência de carga acontecerá para que essa transferência seja 

otimizada visando uma melhor performance do veículo (PUHN, 1976). 
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2.4 FREQUÊNCIA NATURAL 

 

Outro comportamento importante do chassis, é como ele se comporta mediante a 

forças oscilatórias. Forças oscilatórias são transmitidas durante o trajeto por diversos 

componentes externos tais como motor, transmissão, superfície da pista e arrefecimento. 

Mediante a essas excitações, um movimento vibracional é estabelecido na estrutura.  

Para entender o efeito dessa vibração no chassis, é necessário introduzir o conceito de 

frequência natural em um componente. Caso após um distúrbio inicial  a estrutura fique livre 

para oscilar por conta própria, a frequência em que a estrutura oscilará é denominada com 

frequência natural.  

A frequência natural de um sistema é função tanto de sua rigidez quanto de sua massa, 

conforme indicado na Eq. ( 2-3) abaixo (SINGIRESU, 2011):  

 

𝜔𝑛 = √
𝐾

𝑚
 

( 2-3) 

onde: 

ωn = Frequência natural 

K = Rigidez equivalente do sistema 

m = massa 

Caso uma força F aja sobre uma estrutura amortecida, conforme Figura 2-9, é possível 

obter a chamada equação de movimento através da segunda lei de Newton. 
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Figura 2-9: Aplicação de uma força em uma massa (SINGIRESU, 2011) 

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) ( 2-4) 

 

Caso a estrutura não possua amortecimento e seja submetida a uma força oscilatória 

atuando na massa do sistema, a equação do movimento se reduz a: 

 

𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = 𝐹0 cos 𝜔𝑡 ( 2-5) 

 

A solução homogênea dessa equação é: 

 

𝑥ℎ(𝑡) = 𝐶1 cos 𝜔𝑛𝑡 + 𝐶2 sin 𝜔𝑛𝑡 

 

( 2-6) 

Levando em consideração que a força F(t) é harmônica, pode-se assumir que a solução 

particular 𝑥𝑝(𝑡) também é harmônica e possui a mesma frequência 𝜔. A solução pode ser 

assumida como na forma da Eq. ( 2-7) abaixo: 
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𝑥𝑝(𝑡) = 𝑋 cos 𝜔𝑡 ( 2-7) 

Onde X é uma constante que caracteriza a máxima amplitude de 𝑥𝑝(𝑡). Substituindo a 

equação acima na Eq. ( 2-5) e resolvendo para X podemos obter: 

𝑋 =
𝐹0

𝑘 − 𝑚𝜔2
=

𝛿𝑠𝑡

1 − (
𝜔
𝜔𝑛

)
2 

𝑋

𝛿𝑠𝑡
= 1 − (

𝜔

𝜔𝑛
)

2

 
( 2-8) 

Onde o termo 𝛿𝑠𝑡 = 𝐹0 𝑘⁄  representa o deslocamento da massa quando submetida a 

uma força 𝐹0  e o termo 𝑋 𝛿𝑠𝑡⁄  representa a razão entre amplitude dinâmica e estática e é 

chamado de razão de amplitude. A variação da razão de amplitude com a razão de frequências 

𝑟 = 𝜔 𝜔𝑛⁄  está ilustrada na Figura 2-10 abaixo (SINGIRESU, 2011): 

 

Figura 2-10: Variação da amplitude x Razão de frequências (SINGIRESU, 2011) 
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Pela avaliação do gráfico acima, é possível perceber que quando a frequência natural 

𝜔𝑛  é igual a frequência forçada 𝜔  a amplitude 𝑋 𝛿𝑠𝑡⁄  tende a infinito. Esse fenômeno é 

comumente chamado de ressonância. 

A característica mais predominante da ressonância são grandes deslocamentos. Na 

maioria dos sistemas mecânicos e estruturas, inclusive no chassis de um veículo, grandes 

deslocamentos estão associados a valores indesejados de altas tensões e deformações, que 

podem levar a falha estrutural do sistema. 

Em casos em que não seja possível amortecer a frequência forçada 𝜔, a ressonância 

pode ser evitada ao se controlar a frequência natural 𝜔𝑛 do sistema. 

De maneira geral, um sistema com n graus de liberdade terá n frequências naturais 

distintas (SINGIRESU, 2011). No caso de um chasiss, há particular interesse nos 6 primeiros 

modos de vibração, visto que esses são os valores de maior importância no comportamento 

dinâmico do chassis, representando os movimentos de deslocamento e torção em torno dos 

eixos x, y e z (RAJAPPAN e VIVEKANANDHAN, 2013). 

Pela análise da Eq. ( 2-3), a frequência natural pode ser alterada pela manipulação da 

rigidez do sistema ou pela massa. Tendo em vista que não é conveniente em um veículo de 

competição aumentar a massa do sistema, pois isso levaria ao aumento da transferência de carga, 

conforme apresentado no capitulo 2.3.3 anteriormente, o projeto do chassis deve ser realizado 

buscando uma maior razão rigidez/massa. Assim, ocorrerá o aumento da frequência natural do 

sistema, evitando possíveis casos de ressonância. 

É importante que se avalie a frequência a qual o corpo humano está exposto durante o 

tempo em que ele está dentro do veículo. Exposição prolongada pode causar estresse e 

desconforto, principalmente na frequência de ressonância. Por meio de análise da resposta do 

corpo humano em uma plataforma, foi avaliado que a frequência fundamental de ressonância 

do corpo humano é por volta de 5hz (BROWNJOHN e ZHENG). 

A análise das principais frequências naturais do veículo pode ser realizada por meio 

de softwares de análises de elementos finitos, conforme apresentado na seção 4.2. 
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2.5 RIGIDEZ TORCIONAL 

 

A deformação torcional de um chassi se refere a seu movimento de torção em torno de 

seu comprimento (eixo x). Na prática, o chassi será submetido a torção não só quando uma roda 

encontrar um ponto mais alto ou baixo durante o percurso mas também durante o movimento 

de curva (SEWARD, 2014), 

 

 

Figura 2-11: Movimento de torção sobre um chassi (SINGH, 2010) 

 

A resistência à deformação torcional é chamada de rigidez torcional, e é um dos 

parâmetros mais importantes no projeto de um chassis de competição (SINGH, 2010) 

Existem dois motivos principais para se preocupar com a rigidez torcional do veículo. 

O primeiro motivo diz respeito a capacidade de se balancear o carro. Conforme apresentado 

anteriormente, uma das principais etapas no projeto do veículo é saber como se comporta a 

transferência de carga durante o percurso. Entretanto, caso o chassis não seja rígido o suficiente, 

ele irá torcer quando sujeito a esforços oriundos do trajeto. Essa torção do chassis modifica a 

distribuição lateral de peso entre suspensão dianteira e traseira e torna imprevisível o 

comportamento do veículo (PUHN, 1976). 
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O segundo motivo pelo qual a rigidez torcional é importante, é porque um chassis 

flexível armazena uma energia de deformação considerável. Essa energia armazenada funciona 

como uma espécie de mola, que é comprimida durante a entrada curva (início da torção) e 

liberada na saída da curva, introduzindo vibrações indesejadas ao veículo. Enquanto as molas 

da suspensão possuem elementos capazes de amortecer essas vibrações (os amortecedores), o 

chassi não possui nenhum componente de amortecimento. 

 

2.5.1 Otimização da rigidez torcional em um chassis do tipo space-frame 

 

O princípio fundamental por trás de um chassis com ótima rigidez torcinal é a 

aplicação do conceito de triangulação na fase de projeto do veículo. 

A essência da triangulação é a união dos tubos em pontos de contatos chamados de 

nós para formar triângulos. O eixo central de cada tubo que se intercepta no nó deve passar por 

um ponto único. A Figura 2.12 ilustra este conceito. Dessa maneira, todas as cargas aplicadas 

ao chassi serão aplicas nos nós (SEWARD, 2014). 

 

Figura 2-12: Principio da triangulação (INTERNATIONAL, 2016) 

 

Adotando esse método, no evento da aplicação de uma determinada força, as forças 

resultantes serão apenas de compressão ou tração, ocorrendo uma maior resistência a flexão e 

consequentemente menor deflexão do chassi (RILEY e GEORGE, 2002).  

O efeito da triangulação na rigidez torcional do veículo é uma consequência da 

aplicação do conceito de treliças no projeto. Treliças representam uma estrutura formada de 
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elementos unidos em suas extremidades para formar uma estrutura rígida. O termo rígido, nesse 

sentido, é usado para significar não colapsável e também para significar que a deformação dos 

elementos devido às deformações internas induzidas é desprezível (MERIAM e KRAIGE, 

2011). 

A estrutura apresentada na primeira imagem da Figura 2-13 é um exemplo de estrutura 

não rígida. Por meio da aplicação de uma barra diagonal, é possível transformar essa estrutura 

em uma estrutura considerada rígida. 

 

Figura 2-13: Exemplo da aplicação da triangulação (MERIAM e KRAIGE, 2011) 

 

Idealmente, o conceito de triangulação aplicada a um chassis do tipo space-frame 

levaria a uma estrutura onde todos os nós estariam conectados a três tubos ou mais, o projeto 

final seria um prisma em formato de bloco, conforme ilustrado na Figura 2-14 abaixo: 
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Figura 2-14: Triangulação ideal (SEWARD, 2014) 

 

Entretanto, apesar da formação de um chassis completamente triangulado ser o 

desejado, por motivos práticos, algumas limitações impedem que esse conceito seja aplicado 

em completo nos carros modernos e vários membros diagonais devem ser removidos. Entre 

essas limitações destacam-se (SEWARD, 2014):  

• A abertura do cockpit não pode ser reforçada diagonalmente 

• É necessário remover alguns membros diagonais para permitir passagem para 

as pernas do piloto. 

• É necessário remover alguns membros diagonais para permitir a instalação e 

remoção do motor. 
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Figura 2-15: Triangulação aplicada a um chassis space-frame (SEWARD, 2014) 

 

Como pode ser visto, a queda da rigidez torcional ocorre de maneira geral no centro 

do veículo. Em carros do tipo "open car" (categoria onde o Formuala SAE se enquadra) essa 

queda é ainda mais acentuada pelo fato de que não existe um "teto" no veículo para adicionar 

rigidez (PUHN, 1976). 

SEWARD (2014) define algumas ações que podem ser tomadas durante o projeto do 

veículo para solucionar o problema de rigidez  torcional,  principalmente na região do cockpit: 

• Adicionar novos tubos na parte superior da região entre Main e Front Hoop. 

• Reduzir o comprimento efetivo dos membros laterais do cockpit por meio da 

adição de diagonais curtas entre os nós. 

• Adição de algum tipo de "moldura" a região ao entorno do cockpit. 

Possivelmente em formato de side pods na região fora do envelope do carro. 

• As aberturas para remoção e instalação do motor podem ser reforçadas por 

membros removíveis, possivelmente parafusados. Dessa forma, o motor ainda 

poderia ser manuseado e a rigidez torcional seria, de certa forma, conservada 

naquela região. 

Alguns exemplos de rigidez torcional encontradas em veículos atualmente podem ser 

visualizadas na Tabela 2-1 abaixo: 
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Tabela 2-1: Valores típicos de rigidez torcional (DIXON, 1991) (MILLIKEN, 1995) 

Carro Rigidez torcional (Nm/deg) 

Saloon 300~800 

Sedan 5400-13500 

Formula UM 20000~25000 

Carro esportivo 2000 

Formula SAE 500~1500 

 

Não existem restrições quanto a rigidez do chassis, exceto quando, na busca por uma 

elevada rigidez, o veículo comece a apresentar problemas de excesso de peso (MILLIKEN, 

1995).  
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3 O PROJETO 

Nessa seção serão abordadas algumas das decisões tomadas pela equipe que levaram 

ao design obtido atualmente para o chassis do protótipo de veículo do Fórmula SAE. 

 

3.1 MATERIAL 

A definição do material utilizado para a fabricação do chassis é função de diversos 

aspectos, entre eles sua resistência. Resistência do material, nesse caso, é a capacidade do 

material de suportar determinado esforço sem se danificar. Os danos sofridos vão desde 

deformação até a fratura do material. 

A maioria dos carros de competição, particularmente os construídos na Inglaterra, são 

fabricados de aços baixo carbono. Esse material tem o benefício de apresentar baixo custo e 

boa soldabilidade, apesar de possuir a menor eficiência na razão resistência por massa. Além 

disso, a razão rigidez por massa para aços de baixo carbono é tão boa quanto para qualquer 

outro aço, e possuem a característica de excelente ductibilidade, o que permite que, em caso de 

necessidade, reparos sejam feitos por meio da conformação dos tubos.  

 

Figura 3-1: Curva tensão x deformação típica de aços baixo carbono 

Caso o desejado para o chassis seja uma ótima razão resistência por massa, é comum 

a utilização de aços-liga. Entre eles, destaca-se o 4130 que, apesar de possuir maior resistência, 



28 

 

custa mais caro e requer que a solda de união seja realizada por um soldador experiente. Além 

disso, uma resistência maior implica em menor ductibilidade, impossibilitando o reparo desse 

tipo de material em caso de acidentes, por exemplo (PUHN, 1976). 

As propriedades de qualquer aço utilizado na fabricação do chassis devem ser 

submetidas para análise da SAE antes da competição. O regulamento também define 

propriedades mínimas que devem ser atendidas por todas as equipes na seleção do material do 

chassis. Essas propriedades estão apresentadas abaixo: 

Tabela 3-1: Propriedades mínimas conforme regulamento 

Módulo de Young (E) 200 GPa  

Tensão de escoamento (Sy) 305 Mpa  

Tensão limite de resistência (Su) 365 Mpa  

Porcentagem mínima de carbono 0,1 % 

 

O aço AISI 1020 é um aço de baixa liga que vem sendo utilizado pela Equipe Buffalo 

desde sua criação devido a sua ductibilidade, custo e facilidade de ser encontrado no estado do 

Rio de Janeiro, com dimensões apropriadas a aplicação na competição de Formula SAE. As 

principais propriedades desse aço estão apresentadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 3-2: Propriedades do aço AISI 1020 (Azo Materials) 

Módulo de Young (E) 205 GPa 

Tensão limite de escoamento (Sy) 350 Mpa 

Tensão limite de resistência (Su) 394.72 Mpa  

Porcentagem de carbono 0,17-0,23 % 

Módulo de cisalhamento 80 GPa 

 

3.2 ESCOLHA DE PERFIS ESTRUTURAIS  

As dimensões mínimas para os tubos são pré-estabelecidas no regulamento da 

competição. Como pode ser visto na Figura 3-2, existem várias opções disponíveis para cada 

categoria, as pequenas variações de espessura ou diâmetro possibilitam uma maior 
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acessibilidade a perfis disponíveis em diferentes regiões assim como dão maior liberdade do 

design no protótipo. 

As classificações mostradas abaixo foram apresentadas previamente na seção 2.2. 

 

Figura 3-2: Dimensões mínimas conforme regulamento (INTERNATIONAL, 2016) 

 

Visto que existe a possibilidade da escolha tanto de perfis quadrados quanto de perfis 

tubulares, a comparação das propriedades mecânicas de cada um desses perfis é fundamental 

na etapa da seleção desses materiais. 

Conforme apresentado anteriormente, uma triangulação executada corretamente no 

chassis, permite que as cargas sejam aplicadas principalmente no sentido axial dos tubos e 

portanto, a resistência seria diretamente proporcional a sua área, independentemente de sua 

geometria. Entretanto, momentos de torção e flexão ainda estão presentes no chassi quando este 

é submetido a uma torção longitudinal (SALTER, 2011). 

Para generalizar o problema, podemos tomar como exemplo um tubo de seção reta 

arbitrária, mas constante ao longo do comprimento e cujo eixo longitudinal é uma reta, 

submetido a torção pura conforme ilustrado na Figura 3-3 abaixo (GERE e GOODNO, 2009): 
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Figura 3-3: Barra engastada submetida a torção (GERE e GOODNO, 2009) 

A equação para o ângulo de deformação nesse caso está representada abaixo: 

∅ =
𝑇 𝑥 𝐿

𝐺 𝑥 𝐽
 

( 3-1) 

 

É possível rearranjar a Eq. ( 3-1) afim de se obter a equação da rigidez torcional do 

tubo. Essa equação está representada abaixo: 

𝐾𝑡 =
𝐺 𝑥 𝐽

𝐿
 

( 3-2) 

Nessa equação, G é o módulo de cisalhamento do material, L é o comprimento da barra 

e J é uma constante chamada de constante de torção.  

A expressão obtida mostra que a rigidez torcional de um tubo pode ser maximizada 

pelo manuseio das seguintes variáveis: 

• Módulo de cisalhamento (G): Constante de proporcionalidade que descreve o 

comportamento do material mediante a uma tensão de cisalhamento. Valores 

típicos dessa constante são apresentados na Tabela 3-3 abaixo : 

Tabela 3-3: Valores típicos de módulo de cisalhamento (GALE e TOTEMEIR, 1992): 

Material Módulo de cisalhamento [GPa] 

Alumínio 25.5-26.5 

Bronze 46.5-41 

Cobre 63.4-64.8 

Titânio 41.4 

Aço 75.8-82 
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• Constante de Torção (J):  A constante de torção é um parâmetro dependente da 

geometria e do tipo de seção reta que está sendo analisado. Para um tubo de 

paredes finas a constante de torção está definida na Eq. ( 3-3) abaixo (GERE e 

GOODNO, 2009): 

 

𝐽 =
4 𝑥 𝐴𝑚

2

∫
𝑑𝑠
𝑡

𝐿𝑚

0

 
( 3-3) 

 

Os parâmetros 𝐴𝑚, 𝐿𝑚 e ds são variáveis dependentes diretamente da linha média da 

seção reta sendo estudada. 

 

Figura 3-4: Geometria sendo analisada (GERE e GOODNO, 2009). 

 

É possível obter diversos valores de constante de torção em literatura. Para o caso 

desse estudo, duas constantes de torção são de particular interesse: tubos circulares e tubos 

retangulares. As constantes para esses casos são apresentadas abaixo (GERE e GOODNO, 

2009) (YOUNG e BUDYNAS, 2002): 
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Figura 3-5: Seção transversal de um tubo redondo (GERE e GOODNO, 2009) 

𝐽𝑐 = 2 𝜋𝑟3𝑡 ( 3-4) 

 

 

 

Figura 3-6: Seção transversal de um tubo quadrado (GERE e GOODNO, 2009) 

𝐽𝑟 =
2𝑏2ℎ2𝑡1𝑡2

𝑏𝑡1 + ℎ𝑡2
 

( 3-5) 

 

Tendo em vista que a rigidez torcional é diretamente proporcional a constante de 

torção, a relação entre a constante de torção e a área (indicativo da massa) é de particular 

interesse visto que, em veículos de competição, procura-se reduzir a massa o tanto quanto 

possível. A tabela abaixo indica a constante de torção, área e a razão entre ambos para os perfis 

mínimos segundo regulamento apresentados na Figura 3-2:  
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Tabela 3-4: Indicadores de rigidez para perfis mínimos 

Região Perfil Constante (𝐼𝑝) Área Razão 

I 
Redondo 25,4 mm x 2,4 mm 22934 173 132,25 

Redondo 25,0 mm x 2,5 mm 22365 176 126,56 

II 

Redondo 25,4 mm x 1,65mm 17360 123 141,06 

Redondo 25 mm x 1,75 mm 17274 127 135,1 

Redondo 25,4 mm x 1,6 mm 16941 119 141,61 

Quadrado 25,4 mm x 25,4 mm x 1,2 mm 17007 116,16 146,41 

Quadrado 25 mm x 25 mm x 1,2 mm 16177 114 141,61 

III 

Redondo 25,4 mm x 1,2 mm 133357 91 146,4 

Redondo 25 mm x 1,5 mm 15289 110,741 138,1 

Redondo 26 mm x 1,2 mm 14375 93 153,7 

 

Pela análise, os tubos indicados para as regiões I, II e II são os de perfil Redondo 25,4 

mm x 2,4 mm, Quadrado 25,4 mm x 25,4 mm x 1,2 mm e Redondo 26 mm x 1,2 mm 

respectivamente. A análise apresentada anteriormente é apenas teórica. No Brasil há 

indisponibilidade da maioria dos tubos analisados anteriormente. A Tabela 3-5 apresentada 

abaixo  apresenta as dimensões dos tubos comerciais disponíveis para compra para a equipe: 

Tabela 3-5: Perfis disponíveis para compra equipe (Bernifer Perfilados de Aço Ltda.) 

Perfil Redondo Perfil quadrado 

Diâmetro externo Espessura Lado Espessura 

25,4 0,9 25 1,00 

25,4 1,00 25 1,20 

25,4 1,20 25 1,50 

25,4 1,50 25 2,00 

25,4 1,90 25 2,25 

25,4 2,25 25 2,65 

25,4 2,65 25 3,00 

25,4 3,00 - - 

 

A Tabela 3-4 pode então ser recalculada utilizando os perfis disponíveis no Brasil: 



34 

 

Tabela 3-6: Indicadores de rigidez para perfis disponíveis 

Região Perfil Constante (𝐼𝑝) Área Razão 

I 
Redondo 25,4 mm x 2,65 mm 24506 189 129,4 

Redondo 25,4 mm x 3,00 mm 26482 211 125,4 

II 

Redondo 25,4 mm x 1,90 mm 19366 140 138,1 

Redondo 25,4 mm x 2,25 mm 21924 163 133,9 

Redondo 25,4 mm x 2,65 mm 24506 289 129,4 

Quadrado 25 mm x 25 mm x 1,2 mm 16177 114 141,61 

Quadrado 25 mm x 25 mm x 1,5 mm 19466 141 138 

III 

Redondo 25,4 mm x 1,2 mm 133357 91 146,4 

Redondo 25,4 mm x 1,5 mm 16083 112 142,8 

Redondo 25,4 mm x 1,9 mm 19366 140 138,1 

 

Portanto, os tubos utilizados nas regiões I, II e III foram os de perfis de seção 

transversal Redonda 25,4 mm x 2,65 mm, Quadrada 25 mm x 25 mm x 1,2 mm e Redonda 25,4 

mm x 1,2 mm respectivamente. 

 

3.3 ESCOLHA DA DISPOSIÇÃO ESPACIAL 

A escolha dos pontos principais de ancoragem do chassis, ou seja, o caminho que os 

tubos percorrem até chegar em um determinado ponto é um dos principais determinantes 

durante o projeto do chassis. Conforme apresentado no capítulo 2.1, o chassis deve suportar os 

principais componentes do carro e também deve proteger o piloto no caso de uma colisão. No 

caso da competição de Formula SAE, existem diversas regras de segurança que determinam as 

dimensões mínimas do veículo. Essas regras tem por objetivo garantir a integridade e a 

segurança do piloto durante as provas da competição. 

Entre as principais dimensões afetadas pelo regulamento estão: altura dos Roll Hoops, 

dimensões do cockpit e suporte dos Roll Hoops, as regras para essas dimensões são ilustradas 

na Figura 3-7, Figura 3-8 e Figura 3-9 respectivamente. 
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Figura 3-7: Regra de envelope (INTERNATIONAL, 2016) 

 

 

Figura 3-8: Dimensões do cockpit (INTERNATIONAL, 2016) 



36 

 

 

Figura 3-9: Dimensões dos suportes dos Roll Hoops (INTERNATIONAL, 2016) 

 

A equipe desenvolveu o protótipo baseado nas regras básicas de segurança e na 

necessidade de se suportar outros componentes. O dimensionamento foi escolhido buscando 

um projeto compacto pois apresenta menor massa e melhor manobrabilidade (SMITH, 1978) , 

um aspecto importante diante dos circuitos estreitos da competição. 

  

3.4 FABRICAÇÃO 

 

Para possibilitar a análise computacional da rigidez torcional do chassis, o chassis foi 

modelado por meio do software de SOLIDWORKS. As cores modeladas são correspondentes 

às seções transversais adotadas para cada perfil utilizado na fabricação, conforme ilustrado 

abaixo: 
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Figura 3-10: Projeto do chassis 

Por meio do modelo no computador, gabaritos são modelados e fabricados em madeira. 

O posicionamento dos tubos sobre os gabaritos permite que a fabricação do protótipo ocorra 

com maior precisão dimensional. 
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Figura 3-11: Chassis sobre gabaritos 

 

Figura 3-12: Chassis sobre gabaritos 
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4 ANÁLISE DA RIGIDEZ TORCIONAL DO CHASSIS 

 

4.1 MÉTODO COMPUTACIONAL 

4.1.1 Elementos finitos 

 

Os métodos computacionais são uma importante parte da análise e design de 

engenharia. Por meio desses, é possível analisar o comportamento de estruturas, sólidos e 

fluidos através de programas de computador. 

O método utilizado para solucionar grande parte dos problemas de engenharia 

atualmente é o chamado método dos elementos finitos. Esse método é uma técnica numérica 

para resolver problemas, a partir de determinadas condições de contorno, por meio da 

discretização em um número finito de elementos de um problema que era fisicamente contínuo 

anteriormente (NIKISHKOV, 2004): 

O resultado da união dos elementos finitos oriundos de um domínio físico é chamado 

de malha. A maioria dos elementos finitos utilizado possui geometria com lados retos, por isso, 

é difícil incluir todo o domínio físico na malha caso o domínio possua curvaturas. Esse 

problema pode ser solucionado pelo refino da malha, utilizando elementos do mesmo tipo, 

porém menores e em maior quantidade. 

 

 

Figura 4-1: Exemplo de malha (HUTTON, 2004) 
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Caso a interpolação satisfaça certos requisitos matemáticos, a solução de elementos 

finitos para o problema particular converge para a solução exata do problema. Isso é, conforme 

o número de elementos cresce e as dimensões físicas deles decrescem, a solução em elementos 

finitos do problema sofre um incremento. Esse incremento decresce com o refino da malha e 

eventualmente se aproxima da solução exata (HUTTON, 2004). 

Um caso de convergência é ilustrado na Figura 4-2 abaixo. Nela, um tronco de cone é 

fixado em uma ponta e submetido a uma carga de tensão em outra. A primeira iteração consiste 

de apenas um elemento, considerando o cilindro como uniforme, com uma área de seção reta 

igual a área média do cilindro real. A segunda iteração considera o cilindro como duas barras 

uniformes em série. O refino da malha pode continuar conforme critério do usuário. 

 

Figura 4-2: Exemplo de refino de malha (HUTTON, 2004) 

 

Considerando o deslocamento no ponto de aplicação de carga como valor de interesse, 

o deslocamento para cada modelo de elementos finitos está demonstrado na Figura 4-3 abaixo, 
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onde a linha tracejada representa a solução exata do problema. Pode-se verificar nessa figura a 

convergência das soluções para a solução exata. 

 

 

Figura 4-3: Curva de convergência (HUTTON, 2004) 

 

4.1.2 ANSYS 

 

A interface utilizada para a análise computacional foi o ANSYS WORKBENCH 17.2, 

que entre os seus diversos métodos de análise, possui a capacidade de realizar análises 

estruturais com uma excelente interface com o usuário. 

 

4.1.2.1 Modelagem 

 

Para que seja possível a análise, é necessária a modelagem do chassis no software. 

Essa modelagem é realizada primeiramente ao se determinar as coordenadas dos pontos onde 

cada nó da estrutura está localizado no espaço 3D. As coordenadas desses pontos podem ser 

obtidas pelo modelo realizado no SOLIDWORKS. 

Em seguida, a conexão entre os pontos é realizada por meio de linhas retas ou curvas. 

Apesar do software dar liberdade para que a união entre diversos pontos ocorra 
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simultaneamente, é necessário que locais onde a seção reta sofra alterações tenham ligações 

independentes.  

 

 

Figura 4-4: Modelo do chassis no ANSYS 

A última etapa da modelagem envolve criar e determinar os locais onde cada seção 

reta será aplicada. O software permite que o usuário crie diferentes geometrias de tubos e que 

consiga aplicar essas geometrias para as linhas criadas na etapa anterior. 
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Figura 4-5: Exemplo de definição de geometria 

 

4.1.2.2 Discretização 

 

Para achar o tamanho da malha, a análise do chassis foi realizada recursivamente, com 

diferentes tamanhos de malha. A comparação dos resultados obtidos permite traçar a curva de 

convergência do resultado em função do tamanho da malha utilizada. A interpretação do gráfico 

indica que a convergência ocorre para malhas com elementos de tamanho máximo de 1 mm. 
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Figura 4-6: Curva de convergência encontrada 

 

Utilizar malhas com tamanho de nó menor demandaria um tempo e gasto 

computacional desnecessário visto que o resultado obtido a partir de tamanhos menores que 1 

mm não seria alterado. 

 

4.2 ANÁLISE COMPUTACIONAL DE VIBRAÇÃO DO CHASSIS 

Conforme apresentado no capitulo 2.4, a frequência natural de oscilação do chassis é 

um importante parâmetro que influencia a performance e, caso não seja analisado corretamente, 

pode levar a falha estrutural do veículo. 

Nessa seção serão apresentadas as principais frequências naturais obtidas no chassis 

por meio de análise dinâmica conduzida no software ANSYS. A análise modal conduzida será 

utilizada para avaliar os modos de vibração, assim como comparar o efeito da rigidez nas 

frequências naturais obtidas.  

As seis primeiras frequências naturais de vibração estão apresentados na Tabela 4-1. 

Esses valores são de maior importância no comportamento dinâmico do chassis, representando 

os movimentos de flexão e torção em torno dos eixos x, y e z. As figuras abaixo identificam os 

movimentos apresentados nos três primeiros modos, onde predominam os movimentos de 

flexão no primeiro modo, enquanto um movimento de torção predomina no segundo e terceiro 

0,46708

0,4671

0,46712

0,46714

0,46716

0,46718

0,4672

0,1110100

D
ef

o
rm

aç
ão

 m
éd

ia
 [

m
]

Log (tamanho do elemento) [mm]

Curva de convergência



45 

 

modo. Conforme apresentado anteriormente, é necessário que essas frequências naturais sejam 

otimizadas de maneira a evitar possíveis ressonâncias. 

Tabela 4-1: Modos de vibração e  frequências de oscilação  obtidas 

Modo Frequência [Hz] 

1 49,89 

2 59,66 

3 80,27 

4 89,50 

5 100,21 

6 100,49 

 

 

Figura 4-7: 1º modo de vibração - Flexão 
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Figura 4-8: 2º modo de vibração - Torção 

 

 

Figura 4-9: 3º modo de vibração - Torção 
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4.3 MÉTODOS  PARA CALCULAR A RIGIDEZ TORCIONAL DE UM CHASSIS 

 

Existem atualmente diversas maneiras de calcular a rigidez torcional de um carro. 

GEORGE e RILEY (2002) descrevem um modelo simplificado que pode ser assumido por meio 

da consideração de que o chassis está fixo em uma extremidade e submetido a um momento em 

sua outra extremidade. 

 

Figura 4-10: Modelo simplificado de chassis sobre torção (RILEY e GEORGE, 2002) 

 

A rigidez torcional pode então ser calculada mensurando a deformação sofrida pelo 

chassis pela aplicação de um torque pré-determinado. 

 

𝐾 =
𝑇

𝜃
 

( 4-1) 

 

Tanto o método experimental quanto o método matemático apresentados no projeto 

partem da Equação ( 4-1) para obter a rigidez torcional do veículo. 

 

 



48 

 

4.4 CÁLCULO COMPUTACIONAL DA RIGIDEZ TORCIONAL 

 

4.4.1 Condições de contorno 

 

A aplicação das condições de contorno da Figura 4-10 (torque + suporte fixo), quando 

aplicadas ao chassi estão ilustradas na Figura 4-11 

. 

Aos pontos C, D, E e F são pontos localizados na traseira do carro, onde é imposta a 

condição de travamento.  Os pontos A e B são pontos equidistantes do centro do chassis, neles 

são aplicadas diferentes forças no eixo Z, em sentido opostos. 

 

 

Figura 4-11: Condições de contorno 
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4.4.2 Resultados 

 

A análise foi realizada pela aplicação de cargas de 50N, 125N, 250N, 375N, 500N, 

625N e 750N. A figura abaixo exemplifica o resultado obtido quando aplicada uma força de 

500N. Regiões de cores mais escuras indicam maiores deformações. É esperado que a maior 

deformação ocorra na região do cockpit, conforme apresentado no capítulo 2.5.1.  

 

 

 

Figura 4-12: Resultado da aplicação da carga de 500N 

 

Para possibilitar a utilização da Eq. ( 4-1) para o cálculo da rigidez torcional, é 

necessário esquematizar um diagrama de corpo livre. Esse diagrama pode ser desenhado no 

plano onde as forças são aplicadas, conforme Figura 4-13. 
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Figura 4-13: Diagrama do método computacional (RILEY e GEORGE, 2002) 

 

Onde ∆𝑦1 𝑒 ∆𝑦2 são os deslocamentos nos pontos de aplicação da força F e L é a 

distância entre ponto de aplicação da força e centro do chassis. 

O torque teórico 𝑇𝑡  aplicado pode ser calculado pela multiplicação do braço de 

alavanca L pela força aplicada F. 

 

𝑇𝑡 = 𝐹𝐿 ( 4-2) 

 

O ângulo de rotação teórico 𝜃𝑡 pode ser calculado a partir da deformação média e da 

distância entre ponto de aplicação da força e centro do chassis. Escolhe-se utilizar a deformação 

média para que sejam gerados resultados mais precisos da deformação total. 

 

𝜃𝑡 = tan−1 [
(∆𝑦1 + ∆𝑦2)

2𝐿
] 

( 4-3) 

 

Substituindo as Eqs. ( 4-2) e ( 4-3) na equação da rigidez torcional podemos obter a 

fórmula da rigidez torcional numérica 𝐾𝑡: 
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𝐾𝑡 =
𝑃𝐿

tan−1 [
(∆𝑦1 + ∆𝑦2)

2𝐿 ]
 

( 4-4) 

  

A partir dos deslocamentos correspondentes a cada esforço, é possível substituir os 

valores na fórmula de rigidez torcional e obter a rigidez torcional média numérica para o chassis, 

conforme mostrado na tabela abaixo: 

Tabela 4-2: Valores obtidos computacionalmente 

Força aplicada [N] Torque [Nm] Theta [º] 

50 25,527 0,020861164 

125 64,075 0,052152618 

250 128,15 0,104306 

375 192,225 0,156458 

500 256,3 0,208610728 

625 320,375 0,260767 

750 384,45 0,312913 

 

Tendo em vista que a relação entre torque e ângulo de deformação é linear, é possível 

plotar o gráfico da Figura 4-14 abaixo a partir das informações da Tabela 4-2: 
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Figura 4-14: Valores Torque x Deformação 

O valor da rigidez torcional numérica é o coeficiente angular da reta que pode ser 

obtida pela regressão linear dos valores. 

𝐾𝑡𝑒𝑜 = 1227,89 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

Para a rigidez encontrada, a razão rigidez/massa numérica é apresentada abaixo: 

𝑅𝑡 = 41,57
𝑁𝑚

𝑔𝑟𝑎𝑢 𝐾𝑔
 

 

 

 

4.5 MÉTODO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAÇÃO DA RIGIDEZ TORCIONAL 

 

4.5.1 Bancada de teste 

 

Após a fabricação do chassis, é importante que se possa verificar se a rigidez torcional 

obtida está consistente com os parâmetros desejados na fase de projeto, ou seja, avaliar se os 

valores obtidos na prática estão consistentes com os valores obtidos na análise numérica. 
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Para a realização desse teste, é necessário a fabricação de uma bancada de teste. O 

projeto da bancada foi realizado com o auxílio do software SOLIDWORKS e está ilustrada na 

Figura 4-15 abaixo. 

 

Figura 4-15: Projeto de bancada de teste 

 Além disso, todos os componentes que se comportam elasticamente, tais como molas, 

pneus e amortecedores foram removidos e substituídos por componentes rígidos no sistema 

para evitar que possíveis deslocamentos mascarem o resultado final, conforme mostra por 

exemplo a Figura 4-16. 
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Figura 4-16: Barras rígidas no lugar das molas 

 

4.5.2 Condições de contorno 

 

 No procedimento, é necessário que as condições de contorno da Figura 4-10 

sejam simuladas ou seja, reproduzidas com maior exatidão possível. Essa simulação ocorre por 

meio dos seguintes métodos: 

• Traseira fixa: 

Essa condição de contorno é obtida ao se fixar a suspensão traseira, mais 

especificamente os componentes chamados de cubo de roda, em um suporte a uma posição 

equidistante do centro do chassi. Os suportes devem ser fixados em uma viga que, por sua vez, 
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está duplamente apoiada na superfície. O motivo do apoio é para evitar qualquer deslocamento 

vertical da traseira do chassi durante o teste. 

 

Figura 4-17: Fixação da traseira na base de teste 

 

• Momento aplicado na dianteira: 

Para ser possível simular a condição de um torque, é necessária a construção de uma 

nova base de teste para a parte dianteira do chassis. Assim como no caso da base traseira, a 
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fixação entre chassis e base de teste ocorre por meio da fixação dos cubos de roda em um 

suporte, que é fixado na base de teste. Entretanto, na base de teste dianteira, a viga está 

simplesmente apoiada no chão, ficando em condição de balanço. Além disso, em uma 

extremidade da viga, existe um suporte para que sejam aplicadas anilhas com massas pré-

determinadas. Tendo conhecimento do peso das anilhas e da distância entre centro do chassi e 

o ponto de suporte das anilhas, é possível calcular o torque aplicado. 

 

Figura 4-18: Fixação da dianteira na base de teste 

 

Além das duas condições de contorno estabelecidas anteriormente é necessário que os 

deslocamentos verticais da base de teste dianteira sejam mensurados. Por meio da medição 

desses deslocamentos, é possível calcular o ângulo de torção e consequentemente a rigidez 

torcional do chassis. Essa medição ocorre por meio da utilização de relógios comparadores 

posicionados em pontos equidistantes do centro do chassi. 
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Figura 4-19: Relógio comparador utilizado 

 

 

Figura 4-20: Posicionamento do relógio comparador na base de teste dianteira 
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4.5.3 Metodologia 

 

 Na prática, a aplicação dos conceitos ilustrados na Figura 4-13 é inviável devido 

à dificuldade de aplicação de uma força vertical para cima. Por esse motivo, é mais prático 

aplicar um torque a partir de um braço de alavanca, conforme ilustrado na Figura 4-21. 

 

Figura 4-21: Diagrama do método computacional (RILEY e GEORGE, 2002) 

 

Onde ∆𝐴 𝑒 ∆𝐵 são aos deslocamentos nos pontos A e B respectivamente, P é a força 

aplicada. 𝐿1é a distância entre os relógios comparadores e 𝐿2  é a distância entre ponto de 

aplicação da força e centro do chassis. 

O torque experimental 𝑇𝑒 aplicado pode ser calculado pela multiplicação do braço de 

alavanca 𝐿2 pela força aplicada P. 

 

𝑇𝑒 = 𝑃𝐿2 ( 4-5) 

  

O ângulo de deformação experimental 𝜃𝑒 pode ser calculado a partir da deformação 

média e da distância entre ponto de aplicação da força e centro do chassis. Escolhe-se utilizar a 

deformação média para que sejam gerados resultados mais precisos da deformação total. 
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𝜃𝑒 = tan−1 [
(∆𝐴 + ∆𝐵)

𝐿1
] 

( 4-6) 

 

Substituindo as Eqs ( 4-5) e ( 4-6) na equação da rigidez torcional podemos obter a 

fórmula da rigidez torcional experimental 𝐾𝑒: 

𝐾𝑒 =
𝑃𝐿2

tan−1 [
(∆𝐴 + ∆𝐵)

𝐿1
]
 

( 4-7) 

 

4.5.4 O experimento 

 

As variáveis necessárias para o cálculo da rigidez torcional experimental foram 

apresentadas na Eq. ( 4-7). A primeira variável que deve ser calculada é o peso P aplicado a 

base de testes. Para essa medida, foram pesadas anilhas de diferentes massas em uma balança 

de precisão digital. A carga vertical P pode ser então calculada por meio da multiplicação da 

massa m pela aceleração da gravidade g, conforme Eq. ( 4-8) abaixo. 

𝑃 = 𝑚𝑔 ( 4-8) 

 

A distância 𝐿2, conforme apresentado, é a distância entre o ponto de aplicação da força 

P e o centro C do chassis. Para o experimento essa é uma distância fixa conforme projeto da 

base dianteira. A medição foi realizada por meio de trena conforme ilustrado na Figura 4-22. 
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Figura 4-22: Distância L2 

 

A distância 𝐿1  por outro lado, é a medida entre os pontos em que estão sendo 

mensurados os deslocamentos. No caso do experimento, essa distância é a medida em que são 

posicionados os relógios comparadores. Assim como 𝐿2, essa dimensão foi tomada por meio 

da utilização de trena. 
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Figura 4-23: Distância L1 

A Tabela 4-3 abaixo apresenta as variáveis adotadas na fase de projeto utilizadas para 

o cálculo da rigidez: 

Tabela 4-3: Variáveis adotadas 

Variável Comprimento [m] 

𝐿1 1,2 

𝐿2 1,2 

 

No experimento, as anilhas foram pesadas em uma balança digital com precisão de 

0,01kg. Além das anilhas, foram aplicados outros objetos visando obter valores intermediários 

para os obtidos pelas anilhas. A menor massa aplicada foi de 5kg e as cargas foram sendo 

aumentadas gradativamente até uma massa máxima de 20kg. 

Os valores de ∆𝐴 e ∆𝐵 relativos às medições dos dois relógios comparadores, assim 

como a carga aplicada obtida por meio da aplicação da Eq.( 4-8) estão apresentadas na Tabela 

4-4 abaixo: 
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Tabela 4-4: Deslocamentos obtidos 

Carga aplicada [N] ∆𝐴 [mm] ∆𝐵 [mm] 

49 0,55 0,59 

53,9 0,58 0,61 

98 1,12 1,05 

112,7 1,19 1,4 

147 1,45 1,55 

196 2,30 2,21 

 

A aplicação dos valores acima, assim como os parâmetros pré-definidos, nas Eqs. 

( 4-5) e ( 4-6) apresentadas anteriormente permite a obtenção do valor do torque assim como 

do ângulo 𝜃, conforme apresentado na Tabela 4-5. 

Tabela 4-5:Valores obtidos experimentalmente 

Carga aplicada [N] Torque [Nm] Theta [ᶱ] 

49 58,8 0,0544 

53,9 64,68 0,0568 

98 117,6 0,1036 

112,7 135,24 0,1237 

147 176,4 0,1433 

196 235,4 0,2154 

 

 

Assim como na análise computacional, é possível plotar o gráfico da Figura 4-24 

indicando a relação Torque x ângulo de torção a partir dos dados apresentados na Tabela 4-5 
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Figura 4-24:Valores Torque x deformação experimentais 

 

O valor da rigidez torcional experimental é o coeficiente angular da reta que pode ser 

obtida pela regressão linear dos valores. 

𝐾𝑒𝑥𝑝 = 1126,82 𝑁𝑚/𝑔𝑟𝑎𝑢 

Para a rigidez encontrada, a razão rigidez/massa experimental é apresentada abaixo: 

𝑅𝑡 = 37,56
𝑁𝑚

𝑔𝑟𝑎𝑢 𝐾𝑔
 

4.5.5 Análise de erro 

 

A diferença entre valor de rigidez numérica e experimental encontrada está 

representada na Tabela 4-6 abaixo. 

Tabela 4-6: Valores de rigidez encontrados 

Análise Rigidez torcional [Nm/grau] 

Numérica 1227,89 

Experimental 1126,82 
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 Existem inúmeras fontes que possibilitam essa diferença entre valor teórico e 

experimental. As principais fontes são discutidas abaixo. 

 

4.5.5.1 Processo de fabricação 

Apesar do uso de gabaritos apresentado na seção 3.4 possibilitar atingir uma maior 

precisão na fabricação, o posicionamento dos tubos sobre os gabaritos ainda é passível de erros. 

Os gabaritos possuem 25 mm de espessura enquanto os tubos, em sua grande maioria, é de 

geometria circular com diâmetro igual a 25,4mm, não sendo possível assim posicionar os tubos 

de maneira completamente tangente aos gabaritos. Além disso, não é feito nenhum tipo de 

procedimento para garantir a perpendicularidade entre os gabaritos e a mesa de fixação, 

parâmetro importante durante o projeto da mesa, conforme ilustrado na Figura 4-25. Eventuais 

erros no posicionamento podem levar a fixações em posições diferentes, muitas vezes 

comprometendo o sistema de triangulação conforme desejado na fase de projeto. 

 

Figura 4-25: Perpendicularidade entre gabaritos e chassis projetado 

 

4.5.5.2 Processo de soldagem 

A análise computacional leva em consideração que a união dos tubos é realizada de 

maneira integra. Entretanto, na realidade, essa união é passível de descontinuidades pelo fato 

de que nem sempre a solda é realizada de maneira ótima. Soma-se a isso o fato de que não é 

realizado nenhum tipo de ensaio pós solda para avaliar se as condições de união foram feitas de 
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maneira satisfatória. Ensaios volumétricos, como de ultrassom ou raio-x nas soldas permitiriam 

que as uniões fossem avaliadas quando a descontinuidades, porém, a equipe não possui 

atualmente os recursos para realizar esse tipo de ensaio. O ensaio de Liquido Penetrante  apesar 

de atuar apenas superficialmente, é mais acessível e pode servir como indicativo da qualidade 

da soldagem.  

 

Figura 4-26: Ensaio de Liquido Penetrante realizado no chassis 

 

4.5.5.3 Erros de precisão no ensaio experimental 

Outra possível fonte de erro da análise está na precisão das diversas medidas tomadas 

durante o ensaio experimental. Apesar da realização de relógios comparadores e balanças de 

alta precisão permitirem uma maior acurácia das medidas tomadas, medidas como as distância 

entre os relógios comparadores , 𝐿1, e distância entre centro de chassis e ponto de aplicação da 

carga , 𝐿2, são tomadas visualmente utilizando fita métrica. Uma forma de tomar essas medidas 

com maior precisão, seria a utilização de trenas a laser durante o experimento. 
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5 PROPOSTAS DE MELHORIA 

Conforme apresentado na seção 2.5.1, o cockpit é uma das regiões mais frágeis e que 

portanto contribui consideravelmente para a queda da rigidez de um chassis. Por esse motivo, 

as mudanças propostas serão baseadas fundamentalmente na aplicação dos conceitos de 

triangulação discutidas na seção 2.5.1 aplicadas na região do Side Impact. É importante ressaltar 

que grandes mudanças, tais como alteração do comprimento do cockpit, apesar de contribuírem 

para a otimização da rigidez, são limitadas por regulamento da competição e não podem ser 

totalmente exploradas. 

Os valores teóricos de massa dos chassis foram extraídos diretamente do software 

Solidworks. Os modos de  vibração de interesse, assim como a rigidez torcional obtida são 

apresentadas para que, ao final desse capitulo, sejam analisadas as propostas de melhoria e 

comparadas com o modelo utilizado atualmente pela equipe. 
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5.1 PROPOSTA 1 - ADIÇÃO DE UM CONTRAVENTAMENTO NA PARTE INFERIOR DO 

SIDE IMPACT 

 

5.1.1 Mudança 

• Adicionar tubo quadradro 25 mm x 25 mm x 1,2 mm ligando front hoop e main 

hoop 

 

 

 

Figura 5-1: Proposta 1 

 

5.1.2 Análise Modal 

A análise modal dos seis primeiros modos de vibração foi realizada novamente no 

novo modelo proposto visando avaliar as diferenças quando comparado com o modelo atual. É 
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de se esperar que a adição de um contraventamento influencie os modos de vibração visto que 

tem impacto direto na relação rigidez/massa apresentada anteriormente no capitulo 2.4. 

A Figura 5-2 abaixo ilustra o efeito da adição de um contraventamento no segundo 

modo de vibração do veículo. 

 

Figura 5-2: 2º modo de vibração 

 

 

5.1.3 Rigidez 

Assim como a análise modal, a análise de rigidez foi realizada novamente no veículo, 

com aplicação de cargas de 250N, 500N e 750N. Conforme apresentado no capitulo 2.5.1, por 

se tratar de uma das regiões mais frágeis do veículo, a adição de uma triangulação no cockipit 

tende a aumentar o valor da rigidez torcional do veículo. 

A Figura 5-3 apresenta o resultado obtido de deformação quando aplicada a carga de 

500N. Assim como feito no capítulo 4.4, é possível obter o valor da rigidez torcional por meio 

da regressão linear do gráfico apresentado na Figura 5-4. 
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Figura 5-3: Aplicação da carga de 500N 

 

 

Figura 5-4: Valores torque x deformação da proposta 1 

 

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑝.1 = 1301,54 
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5.1.4 Resultados 

Conforme esperado, ocorreu um aumento no valor da rigidez torcional devido ao 

acréscimo de uma triangulação  no cockpit. Os valores de frequência também tiveram 

incremento, o que significa que a nova razão rigidez/massa encontrada é superior ao projeto 

original do chassis. 

Tabela 5-1: Resultados da proposta 1 

Frequências naturais 

Modo Frequência 

1 51,69 

2 62,37 

3 87,13 

4 94,55 

5 100,67 

6 124,86 

Rigidez torcional 1301,54 

Massa [Kg] 30,277 

Razão rigidez/massa 42,98 
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5.2 PROPOSTA 2 - ADIÇÃO DE DOIS CONTRAVENTAMENTOS NA PARTE INFERIOR DO 

SIDE IMPACT 

 

5.2.1 Mudança 

• Adicionar dois tubos quadradros 25 mm x 25 mm x 1,2 mm ligando front hoop 

e main hoop 

 

 

 

Figura 5-5: Proposta 2 

5.2.2 Análise Modal 

A análise modal foi realizada novamente para avaliar a diferença dos resultados com 

a adição de mais um contraventamento. Assim, como na proposta 1, espera-se que e a adição 

de um contraventamento influencie os modos de vibração. 

A Figura 5-6 abaixo ilustra o efeito da adição de um contraventamento no segundo 

modo de vibração do veículo. 
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Figura 5-6: 2º modo de vibração 

 

5.2.3 Rigidez 

 

A análise de rigidez foi novamente realizada com cargas de 250N, 500N e 750N. Nesse 

caso, como a região inferior do chassis já foi reforçada na proposta 1, é esperado que o ganho 

de rigidez seja menor quando comparado com a proposta 1. 

A Figura 5-7 abaixo apresenta o resultado obtido de deformação quando aplicada a 

carga de 500N. O valor da rigidez torcional é, então, obtida por meio da regressão linear do 

gráfico apresentado na Figura 5-8. 
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Figura 5-7: Aplicação da carga de 500N 

 

 

Figura 5-8: Valores torque x deformação da proposta 2 

 

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑝.2 = 1307,79 
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5.2.4 Resultados 

O resultados abaixo mostram que a adição de um contraventamento em ume região já 

reforçada anteriormente resulta em um impacto muito pequeno. Apesar de ter ocorrido um 

pequeno aumento na rigidez torcional do chassis, os valores obtidos para os modos de vibração 

foram reduzidos se comparados com a proposta 1, o que significa que a razão rigidez/massa 

também sofreu redução. 

Tabela 5-2: Resultados da proposta 2 

Frequencias naturais 

Modo Frequência 

1 52,03 

2 62,03 

3 86,82 

4 94,20 

5 101,39 

6 124,26 

Rigidez torcional 1307,79 

Massa [Kg] 30,891 

Razão rigidez/massa 42,33 
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5.3 PROPOSTA 3 - MUDANÇA NA GEOMETRIA DO SIDE IMPACT Nº1 

 

5.3.1 Mudança 

• Adicionar tubo quadrado 25 mm x 25 mm x 1,2 mm ligando front hoop e main 

hoop (Proposta 1) 

• Substituir contraventamento superior do SI por tubo quadrado 25 mm x 25 mm 

x 1,2 mm 

• Alterar geometria da diagonalização do SI 

 

Figura 5-9: Proposta 3 

 

5.3.2 Análise Modal 

As mudanças da proposta 3 foram realizadas em uma quantidade maior de áreas 

quando comparadas as propostas 1 e 2. De maneira geral, espera-se que os modos de vibração 
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aumentem com essa modificação, visto que a massa do chassis foi reduzida quando comparadas 

as duas primeiras propostas e a rigidez tende a aumentar com a adição de tubos quadrados. 

A Figura 5-10 abaixo mostra o efeito dessas modificações no segundo modo de 

vibração do chassis. 

 

Figura 5-10: 2º modo de vibração 

 

 

5.3.3 Rigidez 

 

Como apresentado na seção 3.2, é esperado que tubos de perfis quadrado tenham um 

melhor desempenho no que tange a rigidez quando comparados com alguns perfis redondos. 

Por esse motivo, espera-se da proposta 3 que ocorra um aumento não só da rigidez torcional 

mas também dos valores do modo de vibração. 

A Figura 5-11 abaixo ilustra o resultado da aplicação de uma carga de 500N na análise 

de rigidez. A regressão linear é novamente realizada para se obter o valor médio da rigidez 

torcional. 
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Figura 5-11: Aplicação da carga de 500N 

 

 

Figura 5-12: Valores torque x deformação da proposta 3 

 

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑝.3 = 1462,97 
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5.3.4 Resultados 

Conforme esperado, o resultado obtido na proposta 3 é melhor que o resultado obtido 

tanto nas propostas 1 quanto na proposta 2. Destaca-se o aumento de 12% na rigidez torcional 

e na redução de massa quando comparada com a proposta 1. 

Tabela 5-3: Resultados da proposta 3 

Frequências naturais 

Modo Frequência 

1 53,71 

2 63,4 

3 87,2 

4 93,7 

5 111,21 

6 128,32 

Rigidez torcional 1462,97 

Massa [Kg] 30,103 

Razão rigidez/massa 48,59 
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5.4 PROPOSTA 4 - MUDANÇA NA GEOMETRIA DO SIDE IMPACT Nº2 

5.4.1 Mudança 

• Adicionar tubo quadrado 25 mm x 25 mm x 1,2 mm ligando front hoop e main 

hoop, substituir contraventamento superior do SI por tubo quadrado 25 mm x 

25 mm x 1,2 mm, alterar geometria da diagonalização do SI (Proposta 3) 

•  Adicionar tubo quadradro 25 mm x 25 mm x 1,2 mm na dianteira do chassis, 

ligando o Front Hoop e o Front Bulkhead. 

 

Figura 5-13: Proposta 4 
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5.4.2 Análise Modal 

A adição de mais um tubo em local não previsto originalmente tende a aumentar a 

massa total do carro, entretanto, é esperado que o valor dos modos de vibração aumentem pelo 

aumento da razão rigidez/massa. 

A Figura 5-14 abaixo apresenta o resultado do segundo modo de vibração sob essas 

novas condições.  

 

 

Figura 5-14: 2º modo de vibração 

 

5.4.3 Rigidez 

Conforme apresentado anteriormente na seção 2.5.1, a adição de uma triangulação na 

região do cockpit tende a aumentar a rigidez do sistema. Por esse motivo, espera-se que a rigidez 

do sistema sob as condições da proposta 4 aumente consideravelmente se comparada ao design 

original do projeto. 

A Figura 5-15 abaixo apresenta os resultados obtidos quando aplicada uma carga de 

500N. O valor da rigidez torcional pode ser então calculado de modo análogo ao cálculo 

realizado nas propostas anteriores. 
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Figura 5-15: Aplicação da carga de 500N 

 

 

 

Figura 5-16: Valores torque x deformação proposta 4 

 

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑝.4 = 1728,99 𝑁𝑚/º 
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5.4.4 Resultados 

Os resultados obtidos mostram que a adição de um novo tubo aumentou 

significativamente a rigidez torcional do sistema. Além disso, mesmo sendo obtido um valor 

maior de massa, a razão rigidez/massa aumentou, o que refletiu no aumento dos valores dos 

modos de vibração obtidos.  

Tabela 5-4: Resultados da proposta 4 

Frequências naturais 

Modo Frequência 

1 53,43 

2 66,95 

3 93,47 

4 107,22 

5 110,34 

6 128,31 

Rigidez torcional 1728,99 

Massa [Kg] 30,717 

Razão rigidez/massa 56,28 

 

 

5.5 ESCOLHA DE GEOMETRIA 

Dentre as propostas apresentadas, a proposta 4 é a que apresenta melhor resposta no 

que diz respeito a rigidez torcional, razão rigidez/massa e valores de frequência natural, 

conforme pode ser observado na Figura 5-17, Figura 5-18 e Figura 5-19. Esse desempenho se 

deve a aplicação dos conceitos abordados nas seções 2.5.1 e 3.2. Destaca-se principalmente o 

aumento de 40,8% no valor da rigidez torcional numérica quando comparada com o valor 

obtido em condições originais de projeto. 

Outra vantagem dessa mudança é que ela é relativamente fácil de ser efetuada. Muitos 

dos gabaritos utilizados previamente podem ser reaproveitados visto que não ocorreram 

mudanças significativas na geometria geral do chassis. Além disso, pontos de ancoragem dos 

ases foram conservados e não há necessidade de readequar o projeto de suspensão para o novo 

chassis. 
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Figura 5-17: Comparação entre modos de vibração 

 

 

Figura 5-18: Comparação entre valores de rigidez 
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Figura 5-19: Comparação entre valores de razão rigidez/massa 
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6 CONCLUSÃO 

Pode-se concluir, por meio do trabalho desenvolvido, que os valores experimentais 

obtidos para rigidez torcional estão próximos dos valores obtidos teoricamente. Apesar da 

proximidade, foram propostas melhorias no método de aferição no capítulo 4.5.5 que podem 

conferir melhores resultados à equipe durante a análise no futuro. 

Além disso, nota-se que os valores da rigidez e modos de vibração analisados são 

passíveis de mudanças significativas quando são realizadas alterações na geometria do 

chassis. A busca por uma maior rigidez torcional e maiores valores de modos de vibração 

ocorreu satisfatoriamente quando aplicada a teoria desenvolvida nos capítulos 2.5.1 e 3.2, 

conforme apresentado nos resultados expressados no capítulo 5. 

De maneira geral, os resultados apresentados pela proposta 4 se destacaram quando 

comparados aos demais. Além disso, são de fácil aplicação ao chassis atual, requerendo pouco 

retrabalho e não necessitando compra de novos tubos. Apesar disso, existem inúmeras 

possibilidades de variação na geometria do chassis que podem contribuir ou prejudicar o 

desempenho do veículo. Recomenda-se que uma tabela com as geometrias previamente 

estudadas seja realizada e acrescentada aos arquivos de projeto da equipe para que, 

futuramente, seja uma fonte de consulta para novos membros que buscam novas opções de 

projeto para o chassis. 
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